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„„.z powszechnym aplauzem wszyslkich pokoleń sporka! się daleki od profesjonalnej pre
cyzji, wieloznaczny, zaskakujący świeżością pomysłu speklakl «Szlość samojedna» zaprezen
towany przez teatr studentów Alma Maier Cracoviensis- «Pleonazmus». Jego twórcy dokonali 
odważnego zabiegu, nawracając do słowa i jego warlości znaczeniowych, jako osi przedsla
wienia. Uczynili Io rn epoce odsądzającej słowa od wszelkiej czci i negującej ich warlości 
semantyczne. Oparli się na precyzyjnej analizie różnych form czasown ika «iść» ukazując, jak 
niezwykłe lreści i nieoczekiwane komunikaty on zawiera. Bohaterami prz~dstawienia są: 
pojedyncza dziewczyna i kolegialna, 6-o obowa bestia, na którą składają sit;; poslaci-człony, 
Judzic-clemcnly. Beslia raz jest grupą, zbiorowiskiem, towarzystwem, środowiskiem, to znów 
wraca do swej pierwotnej, smoczej i wielogłowej «samojedni». I oto przed nią, przed beslią 
slaje dziewczyna i mówi «przyszłam». «Przyszłam zamienia się w «doszłam», «doszłam» prze
chodzi w «zaszłam» itd. Wartości znaczeniowe słowa zmieniają się jak wielogłolU!J kszlalt 
beslii, klóra narzuca słowom coraz nowe, inne, coraz bardziej zwodnicze lreści. To, co wprzód 
było towarzyskim dialogiem, prostą wymianą informacji, nabiera charaklcru deklaracji ideo
wych. Gra w słowa przekształca się w grę pojęć a ta z kolei doprowadza do. gry poslaw. 
Wreszcie moloch-samojednia wchłania dzicwczyni;;-szłość, a gdy stanic sit;; ona już tylko jed
nym z jego elemenlów, przechodzi naslępna, zwykła, rzeczywista dziewczyna, by powiedzieć 
swoje «przyszłam»". 

(Andrzej Hausbrandt „Polityka" 1972/23) 

„„.Teatr «Pleonazmus» z Krakowa wystąplł z widowiskiem «Szłość samojedna». Wypada 
przypomnieć, że ten sam zespół zrealizował rok temu spektakl «Teatr pana Bicrłoszewskiego», 
za który przyznano mu na przeglądzie debiutantów «Start 71» w Olszą1nie jedną z dwóch 
pierwszych nagród. Praca nad utworami Białoszewskiego osiągnęła swoji; przedłużenie 

w «Szłości samojednej». Nie jest to już tekst autorski, lecz zespołowo napisany utwór dra
mał!)czny, w którym obrabia się słowo «przy złam». Przyszłam , poszłam , zaszłam, przeszłam, 

idę oraz wszelkie możliwe pozostałe kombinacje tego słowa układają się w anegdolę o dzieiu
czynie. 

( ... ) Powiastka filozoficzna otarłaby się być może o banał, gdyby nie forma utworu i wido
wiska: gdyby nie zabawy językowe. Język kolokwialny i spowsżedn1ały - zdrętwiał, nie sły

szymy go, słyszymy jedynie informacje, które niesie. Gódzinami trzeba by «wpatrywać» się 

w najpospolilsze słowo, żeby dostrzec jego niezlU!Jkłość. W teatrze nie ma czasu na tak dłu
gotrwale podglądanie słowa, ale wystarczy je wymyślnie okaleczyć. Paradoksalny to zabieg 
a przecież dopiero on zwraca uwagę na osobliwą muzykę i pełnię słowa . 

«Szłość samojedna» jest własnością całego zespołu . Wszyscy pisali, reżyserowali, wszyscy 
grali. Jeszcze dwa Jata temu kreacje zbiorowe były pretensjonalnym sposobem zwracania 
uwagi na rzekomo nowoczesny warsztat i metody pracy. Sprawa kończyła się zwykle na iry
tującej zapowiedzi w programie czy na afiszu, bo to , co oglądało się później , było kokiete
ryjnym bulgolem. Kolektywnym czy indywidualnym - nikogo to już nie obchodziło. 

«Szłość samojedna» zdumiewa prostotą i jasnością. Przykład kreacji zbiorowej o podob
nych walorach nie jest · w Polsce znany. 

Werdykt jury, które przyznało teatrowi «Pleonazmus» jedną z dwóch głównych nagród 
Lubelskiej Wiosny, spolkał się z powszechną aprobatą." 

(Krzysztof Mroziewicz „itd" 1972/22) 

Pleonazmus „Szłość samojedna" kwiecień 1972 



,„ .. Skok w inny wymiar. «Teatr Pana Bialoszewskiego». Żart, ironia, drwina, autoironia, 
pure - nonsens, jakichż jeszcze określe11 trzeba b,J szukać, aby odnaleźć specyficzną nutę, 
w którą uderzył krakowski «Pleonazmus». Cały czas niby zabawa leksykalna, odsłanianie beł
kotu, jest jednak w tym rozbiorze wszystkiego na czynniki pierwsze i coś więcej - odsła

nianie bezmyślnych automatyzmów, schematyzmów, rut~Jny, jakiś ton kpiny racjonalnej. 
Wszystko błyskotliwe, a prościutkie, wyciszone, zespół prowadzony przez Ryszarda Majora 
bawi się tym wyrafinowanym, przewrotnym przedstmvieniem z cicha pęk, lak jak i widzo-
1vie.u 

(Jerzy Katarasiński, „l{ullura" 1972/5) 

„ ... studenci szukając literatury już nic najnowszej, ale współczesnej - odkryli dla siebie 
Białoszewskiego. Jego sztuki gra w tej chwili kilka lealrów studenckich, a zaprezentowany 
przez krakowski „Pleonazmus" spektakl „Teatr pana Białoszewskiego" został nagrodzony za
równo w Olsztynie jak w Lublinie. Charakterystyczny jest fakt, że teatry studenckie nie trak
tują sztuk Białoszewskiego jako pretekstu do jeszcze jednej zabawy w „nowy teatr". Drama
turgia twórcy Teatru O obnego, w której tak wielką rolę odgrywa Słowo, przyjmowana jest 
przez nich z pełnym prawie zrozumieniem. Słowa rozbite na części, powtórzenia, onomato
peje, rozsiane wszędzie najrozmaitsze aluzje, wszystko co szokowało, co zadziwiało niegdyś 
UJ teatrze na Tarczyńskiej, okazuje się teraz w pełni przyswojone, zrozumiane. Białoszewski 
długo czekał na pełną nobilitację UJ kryl!)ce i wreszcie - UJ historii literatury. 

W lealrze wciąż jest zjawiskiem odrębnym, nie jest grywany, nie jest należycie oceniony. 
Dopiero teraz i to właśnie teatry studenckie pokazał!], że jego dramaturgia może żyć na sce 
nie i poza teatrem z Tarczyt'1skiej, o którego wspaniał!Jch przedstawieniach pozostało nam 
dzisiaj już tylko blade wspomnienie. 

To, że właśnie studenckie teatry odegrału teraz laką rolę wobec Białoszewskiego, może 

tylko cieszyć. Jest to dowód, że teatry studenckie wciąż potrafią szukać, wciąż potrafią 

wyprzedzać teatr «oficjalny»." 
(Jan Klosowicz, „Współczesność" 1971/lO) 

Pleonazmus „Teatr pana Białoszewskiego" marzec 197 1 



„„.Drugi spektakl krakowian, pokazywany poza konkursem a usiłujący zainscenizować myśli 
flaszena i Puz!Jn!J, od książki tego ostatniego zresztą biorący l!Jtuł («To, co teatralne») cał

kowicie nie wypalił. Dowcipy polonistyczne, uzyskiwane na płaszczyźnie scenariusza, okazallJ 
się niestrawne w swej udźwiękowionej materializacji." 

(I\rzysztof Miklaszewski „Scena" 1972/5) 

„Katechizm spisany na tablicy 

1. spon tan iczność 9. bit beat 
2. sceno-widownia 10. nowa funkcja przedmiotu 
3. agresywność 11. ekspresyjność 
4. synkre tyczność 12. dreszczowiec 
5. teatralność 13. kondycja ludzka 
6. symboliczność 14. zderzenie tekstu i sytuacji 
7. afabularność 15. sobowtóry 
8. seks 16. parodia 

Tekst powyższy (uznany przez specjalistów za autentyczny) odcyfrowany został z tablicy 
wystawionej przez teatr «Pleonazmus» przy okazji skompilowania Flaszena i Puzyny w jeden 
niestrawny zakalec. Ciekawe dlaczego, przecież każdy z tych kryl!Jków ·i znawców z osobna 
jest niezłym specjalistą. 
«Pleonazmy» przygotowały też Ewangelię wg świętych Witolda i Jerzego: -
A) Teatr stwarza się tylko «między» aktorami. 

Jest sferą międzyludzką (Gombrowicz) 
B) Teatr to ofiara ze swej intymności wobec okrucieństwa partnerów i widowni (Grotowski)" 

(wg Serwis Informacyjny 
VIII Łódzkich Spotkań Teatralnych) 

Pleonazmus „To co teatralne" październik 1971 
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STUDENCKI TEATR „PLEONAZMUS" 
KRAKÓW, ALEJA 3 MAJA 5 

Patronat nad zespołem sprawuje 

RADA UCZELNIANA 
ZRZESZENIA STUDENTÓW POLSKICH 
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 

„Pleonazmus" powstał jesienią 1970 roku. Założycielami ze
społu byli, działający w nim po dziś dzień, Maria Baster, Irena 
Pastus:i';czak-Szlemp, Marta Sajewicz, Iwona Zawadowska, Ry
szard Major, Kazimierz Pastuszczak, Jan Sztefek i Ryszard 
Żogło. 

Dotychczas powstały w „Pleonazmusie" trzy spektakle tea
tralne. 

Wymieniamy je w kolejności ich realizacji: „Teatr Pana 
Białoszewskiego", „ To, co teatralne", „Szłość samoj edna". 
Wszystkie one po dziś dzień są prezentowane publiczności. 

Zespół praktykuje bowiem zasadę doskonalenia swych wypo
wiedzi teatralnych w oparciu o doświadczenia wypływające 
z kontaktu spektaklu z widzami. Praktykowanie zasady roz
woju każdego spektaklu silnie oddziaływuje na kształtowanie 
się świadomości teatralnej zespołu. 

Obecnie zespół stanowi kilkunasto-osobowa grupa studentów 
dwóch wyższych uczelni Krakowa, Uniwersytetu Jagielloń
skiego i Akademii Sztuk Pięknych. 

„Pleonazmus" w przeciwieństwie do wszystkich czołowych 
teatrów studenckich jest zespołem prawdziwie studenckim, co 
oznacza, że wszyscy członkowie teatru są studentami wyższych 
uczelni. 

W okresie dotychczasowej działalności „Pleonazmus" uczest
niczył w czterech ogólnopolskich festiwalach teatru studenc
kiego otrzymując następujące nagrody i wyróżnienia: 

- za spektakl „ Teatr Pana Białoszewskiego" pierwszą na-



grodę w imprezie „Start 71", nagrodę wojewódzkiego wydziału 
kultury w Lublinie na VI Wiośnie Teatralnej, wyróżnienie ze
społowe na VIII Łódzkich Spotkaniach Teatralnych; 

- za spektakl „Szłość samojedna" pierwszą nagrodę na 
VII Lubelskiej Wiośnie Teatralnej. 

Przygotowane dotychczas spektakle traktowane są wewnątrz 
zespołu jako dokonania inicjujące przyszł1:l działalność arty
styczną Teatru. Pozwoliły one wypracować i sprecyzować 

podstawowe elementy stylu teatralnego jaki w „Pleonazmu
sie" w przyszłości zamierza się uprawiać. Pozwoliły także 

ukształtować model pracy nad konstruowaniem przyszłych 

spektakli teatralnych. 

O ile „Teatr Pana Białoszewskiego", spektakl oparty na mi
niaturach dramatycznych wybitnego współczesnego poety, Mi
rona Białoszewskiego i w mniejszym stopniu „To, co teatralne". 
spektakl inspirowany tekstami wybitnych krytyków teatral
nych, K. Puzyny i L. Flaszena były przedstawieniami autory
zowanymi przez jednego z założycieli Teatru, Ryszarda Majora, 
aktualnego studenta wydziału reżyserii w warszawskiej PWST, 
o tyle „Szłość samojedna" powstawała w warunkach właści
wie rozumianego współtworzenia teatru; od napisania i zreda
gowania tekstu zaczynając, a na szczegółowych rozwiązaniach 
inscenizacyjnych i aktorskich kończąc. Dotychczasowe doko
nania i doświadczenia Teatru nakazują członkom zespołu uznać 
za obowiązujące poniższe konstatacje. 

Są nimi także następujące przesłanki uprawiania twórczości 
teatralnej: 

1. przyjęcie postawy pokory wobec możliwości sztuki teatru, 
2. stosowanie umiejętności permanentnej nieufności wobec 

osiągniętych już efektów i przemyśleń, 
3. wprowadzenie konieczności precyzowania aktualnego stanu 

świadomości teatralnej, 
4. funkcjonowanie świadomości postawionego celu i środków 

prowadzących do jego osiągnięcia, 
5. stosowanie maksymalnej eksploatacji wybranej formuły 

teatru, 

6. manifestacja radości a nie obowiązku tworzenia teatru, 
7. (przesłanka najważniejsza) kultywowanie idei współtworze

nia teatru w atmosferze skupienia i pełnego zaufania do 
siebie. 

Są nimi także następujące przesłanki uprawiania twórczo
ści teatralnej: 

1. zawsze mieć coś istotnego do powiedzenia o samych sobie, 
o bliskich, znajomych, o dniu codziennym, o rodakach, 
kraju, narodzie, 

2. mieć ambicję osiągnięcia własnego stylu wypowiedzi tea
tralnej, którego podstawowymi wyznacznikami winny być 
obok prostoty inscenizacyjnej: komponowanie spektaklu 
w oparciu o asocjację teatralną , kreowanie zagęszczonych 

semantycznie komunikatów teatralnych oraz kszałtowanie 
idei i form w oparciu o bogaty materiał ekspresji aktorskiej. 

TPK 2aan2 - 1000 - o-514180 



Zorganizować się dziś w teatr studencki nie jest trudno. Bez większego trudu, niestetg, można 
też zbałamucić publiczność takimi lub inngmi koncepcjami, wizjami czg formułami teatru. Odro
bina tglkd tupetu i bezczelności w połączeniu z powierzchowną nawet wiedzą o teatrze i jakimś 
tam talentem artgstgczngm pozwala „wgpracować" sobie karierę i sukces teatralng. Nie chcie
libgśmg jednak nigdg mieć takich ambicji. 

Nie mamg też ambicji tworzenia „teatru na miarę naszgch dni", „teatru pokolenia" czg 
„teatru przgszłości". Bo bgłgbg to ambicje doktrgnerów muszące przejawić się przg okazji żonglerki 
słowami niczgm inngm tglko snobizmem, kabol!Jnizmem i megalomanią. 

Nie mamg w końcu ambicji sprofesjonalizowania naszgch poczgnań, bo wszgscg z nas przy
szli do teatru mając już dawno obraną swą przgszłą profesję. Zresztą nie umielibgśmg żgć w zgo
dzie z prawami i mechanizmami do cna skomercjalizowanego teatru profesjonalnego. 

Mamg natomiast ambicje tworzenia takich manifestacji teatralngch, w którgch w pełni i auten
l!Jcznie mogłgbg się realizować każda z naszgch osobowości z osobna i wszgstkie nasze oso
bowości stanowiące zespół teatru łączpie. 

Gwarantując każdemu członkowi zespołu warunki do rozwinięcia wszgstkich jego predgs
pozycji, możliwości i uzdolnień artgstyczngch chcemg spróbować udowodnić, że właściwie rozu
miane współtworzenie teatru nie t!Jlko, że jest możliwe, ale i płodne arl!Jsl!Jcznie. 

Mamg również ambicje bg w spektaklach naszgch zawsze mieć coś istotnego do powie
dzenia o nas samgch, o naszgch bliskich i znajomgcli, o naszgm dniu codzienngm, o naszgm 
kraju i naszym narodzie. 

Mamg wreszcie ambicje osiągnięcia własnego i nam . t!Jlko właściwego stglu wgpowiedzi 
teatralnej. Chcielibgśmg bg konstruowanie teatralnego procesu skojarzeniowego, kreacja zagęsz
czonej semantycznie atmosferg teatralnej, kształtowanie fakturg teatralnej w oparciu o bogat!} 
materiał ekspres!:Jjng, obok oszczędności i prostot!} rozwiązań inscenizacyjngch bgłg podstawo
wymi wyznacznikarn~ naszego stylu. 

Sądzimg, że dotgchczasowe nasze doświadczenia i dokonania upoważniają nas do podpi
sania powyższej wgpowiedzi. 

I 



RYSZARD MAJOR 

„MÓJ TEATR STUDENCKI" 
Do zaprezentowania poniższych refleksji skłoniła mnie sytuacja debiutanta nieśmiało wkra

czającego na arenę studenckiej działalności teatralnej. Prezentuję poniżej kilka sugestii, z których 
wyrósł mój teatralny debiut i które determinują moją aktualną świadomość teatralną. Czynię to 
nie po to, by nauczać lub ostrzegać, lecz po to, by uzmys~owić szanse stojące przed wstępu

jącym w teatr studericki pokoleniem. 
Żeby tworzyć dziś teatr w pełni serio, tzw. teatr rzetelny, uczciwy i poważny, by tworzyć 

teatr prawdziwie potrzebny widowni środowiska studenckiego, należy przede wszystkim zrozu
mieć, że nastawienie percepcyjne tej widowni dawno przestało być tolerancyjne względem idei 
i form przypadkowych, przyrządzanych ni w pięć ni w dziewięć w imię miłości do teatru . Zbyt 
często zmusza się dziś młodego człowieka do przyjmowania treści banalnych bądź infantylnych, 
zbyt często obcuje on z niedowładem intelektualnym i estetycznym tzw. kultury masowej, aran
żowanej przez środki masowego przekazu, b!:J dał się dodatkowo jeszcze nabrać na nieprzemy
ślany a szukający łatwego sukcesu teatr studencki. 

Dlatego przed postawieniem pytania: co? jak? i po co? robić w teatrze studenckim - należy 

postawić inne pytanie. Mianowicie: co i dlaczego ma szansę uzyskania aprobaty na studenckiej 
widowni? Teatr działający na oślep, a więc wyprowadzający widza z równowagi psychicznej 
swą nieporadnością i przypadkowością, nie uzyska aprobaty widowni, lecz miażdżącą z jej 
·strony krytykę. 

Zamiast miotać się z tygodnia na tydzień w poszukiwaniu coraz bardziej nowoczesnej, 
awangardowej, dzisiejszej formuły teatru, zamiast zmieniać niczym przysłowiowe rękawiczki 
teatralne poetyki, koncepcje teatralności i definicje istoty teatru, zamiast CZ!:Jnności przebierania 
w ulęgałkach tzn. zamiast jednodniowej fascynacji najrozmaitszymi spontanicznościami, sceno
widowniami, kukłami, ekspresyjnościami, seksem, czy kondycją ludzką teatr studencki powinien 
zdecydować się na świadomą celu i środków, systematyczną i konsekwentną działalność 
długofalową. 

Tylko postulat działalności długofalowej, choć wydawać się on może na scenie studenckiej, 
żyjącej z natury swej rzeczy efemerycznie, postulatem nie do zrealizowania, może doprowadzić 
dzisiaj do wartościowych efektów. Wszak najciekawsze artystycznie spektakle oglądamy dziś 

w teatrach, które jak Teatr STU, Kalambur, Gong-2 czy Teatr. Ósmego Dnia istnieją już od wielu lat. 
W oparciu o postulat pracy długofalowej proponowałbym zaakceptować następujące zasady 

tworzenia teatru. Są to zasady; organizacyjne, określające sposób istnienia grupy teatralnej oraz 
charakter wymagań stawian!Jch każdemu uczestnikowi grupy: 

1. Przyjęcie postawy pokory wobec możliwości sztuki teatru. 
2. Stosowanie umiejętności permanentnej nieufności wobec osiągniętych już efektów i prze

myśleń. 

3. Wprowadzenie konieczności precyzowania aktualnego stanu świadomości teatralnej. 
4. Funkcjonowanie świadomości postawionego celu i środków prowadzących teatr do jego 

osiągnięcia. 

5. Stosowanie maksymalnej eksploatacji wybranej formuły teatralnej. 
6. Manife11tacja radości, a nie obowiązku tworzenia teatru. 
7. Kultywowanie idei współtworzenia w atmosferze skupienia i pełnego zaufania do siebie . 
Zatrzymajmy się dłużej przy wymienionej na końcu idei pracy zespołowej. Stać się ona 

może najistotniejszą wartością teatru studenckiego. Dlatego przeświadczenie, że jedynie słusznym 
i godnym realizacji statusem istnienia teatru studenckiego jest model zgranego, odpowiednio dobra
nego, skonsolidowanego i twórczo usposobionego zespołu teatralnego, winno być podstawową 
inspiracją w momencie organizowania grupy teatralnej, winno być także najważniejszym celem, 
jaki każda rodząca się dziś grupa musi przed sobą postawić. 

W sytuacji zbiurokratyzowanej egzystencji teatru profesjonalnego opartej na urzędniczej współ-
zależności aktorów, reżyserów, dyrektorów i przepisów regulujących tok działalności artystycznej, 
w sytuacji urzędowania aktora czy reżysera w określonych godzinach, w określonym teatrze-urzę
dzie, postulowanie w środowisku studenckim idei teatru kolektywu może spełnić rolę bomby 
rozwalającej gmach teatru-urzędu, teatru nie mającego nic wspólnego z atmosferą rzetelnej, 
twórczości artystycznej. 



Powie ktoś , że odkąd teatr studencki w Polsce istnieje, kultywuje nie inng; lecz właśnie 
zespołowg sposób istnienia grupg, zespołowe rozdzielenie zadań, kompetencji, inwencji i inicja
t!}W!J , zespołowg model kreacji spektaklu teatralnego. Nie jestem co do tego przekonang. Zawsze 
bowiem na czele grupg stał lub stoi taki czg inng kierownik, prowodgr, ideolog, zaufang czg 
rzecznik skupiającg w swoich rękach monopol na pomgsł!J, decgzje, odpowiedzialność . I zawsze 
rzekomo kolektgwna grupa okazuje się ostatecznie teatrem Krggiera, Litwińca, Jasińskiego czg 
Rozhina. Jednostka, prawda że wgbitna, ale w każdgm z wgmieniongc~ przgpadków dgktatorska 
względem zespołu, tworzgła i tworzg oblicze teatru. A prawdziwie zrozumiałe wspótworzenie, 
współdecgdowanie i współodpowiedzialność nie może podlegać presji indgwidualności. 

Właściwie zrozumiana współpraca dokongwać się może jedgnie w warunkach eremu dla 
którego obca jest jakakolwiek hierarchizacja. 

W atmosferze skupienia i pełnej powagi, z dala od pretensji jakiegokolwiek indgwidualizo
wania artgstycznej potencji zespołowej, z dala od zewnętrzngch wobec sztuki manewrów orga
nizowania grupie bądź jednostkom tej grupg, tego co nazgwamg karierą artgstgczną (robi się 

to poprzez przekonanie publiczności o w9bitngch wartościach dokonań teatru) można oddać się 
anonimowgm rozmgślaniom i prakt9ce teatralnej. Wierzę w teatr bez indgwidualności kierow
niczej. I przgpominam, że już Goethe wgsunął postulat zniknięcia artgst9 w swoim dziele. 

(„itd" 1972/5) 

MARIA BASTER 

„ TEATRALNE REFLESJE" 
Czgtając dość licznie pojawiające się art9kułg o teatrze studenckim, przgsłuchując się fe

stiwalowgm dgskusjom nie mogę wgzbgć się przeświadczenia, że brzmi w tej wielkiej maskara
dzie jakaś fałszgwa nuta. Zadźwięczała mi ona szczególnie natrętnie na ostatnich łódzkich Spot
kaniach Teatralngch. Prawie wszgstkie dgskusje festiwalowe sprowadzałg się do jałowej wgmia
ng zdań na temat teatru politgcznego. Problem bgł w istocie ważki, bowiem jeszcze przed roz
poczęciem Spotkań zdecgdowano raz na zawsze: Teatr studencki bgł, jest i będzie teatrem po
lityczngm. Brzmiało to prawie jak proroctwo. Dla wielu sformułowanie „teatr polityczng" koja
rzg się jednoznacznie z agitką . i prowadzi do nieporozumień. Dlatego stracono sporo czasu 
i energii, abg ustalić, że pojęcie to należg rozumieć szeroko, że właściwie spektaklem politg
czngm może bgć każdg spektakl, którg żgwo reaguje na otaczającą nas rzeczgwistość, którg 
wgwołuje oddźwięk wśród widowni, prowokuje do przemyśleń, do dgskusji. Najwwaźniej cho
dzi więc po prostu o dobrg, dojrzał!] spektakl, ale po cóż w takim razie tgle kłopotów z nazg
waniem. 

W łodzi większość spektakli określano mianem politgczngch, ale jakoś dziwnie ani raz nie 
wgwołałg one ciekawej, konstruktywnej dgskusji na festiwalowgm forum. Cieszgmg się, że ma
mg zaangażowane, żgwe teatrg, ale dlaczego członkowie tgch teatrów zebrani na wspólną dg
skusję milczą jak zaklęci. Nie chcą mówić, nie umieją czg niewiele mają do powiedzenia? Gdg 
na podsumowującgm festiwal spotkaniu zabrakło kierowników kilku teatrów, okazało się, że 

w zatłoczonej uczestnikami sali nie ma kto dgskutować, „bo o czgm i z kim" - padł głos 

z tłumu. Gło.s ten chgba dużo wyjaśnił. 

W wielu teatrach aktor studencki często, bardzo sprawny technicznie schodzi do pozgcji 
zdyscyplinowanego wykonawcy. Dobrowolnie „w imię sztuki" podporządkowuje się „geniuszowi" 
reżysera, którg sprawuje nad nim niemal absolutną władzę (nie tglko na próbach). Przesadzam? 
Może trochę przesadzam. Denerwuje mnie patos, atmosfera posłannictwa towarzysząca ostatnio 
teatrowi studenckiemu. Czasem wydaje mi się że, znalazł się on w sytuacji dziecka, któremu 
wmówiono, że jest genialne, bo umie głośno krzgczeć. Dziecko czg chce czy nie chce musi 
krzyczeć, bo tego od niego oczekują, a dorośli patrzą z zachwgtem i mówią: Jak on uroczo 
się buntuje. Ten ciężar odpowiedzialności, który już dawno przerodził się w zarozumialstwo, 
zabiera teatrowi studenckiemu jego poważng atut niezależności i prawa do rgzgka. Przodujące 
teatry chcąc utrzymać swoją pozgcję prześcigają się w pomgsłach formalnych, mnożą środki 
.techniczne. Ale czg można bez przerwy krzyczeć? Minął chyba bezpowrotnie czas gdg przycho
dziliśmg do teatru, abg z otwartą buzią patrzeć na cudeńka dziejące się na scenie. Dość trudno 
jest zaskoczyć współczesnego człowieka migoczącgm światłem, czg najwymyślniejszymi nawet 



sztuczkami. Nie o zaskakiwanie tu przecież chodzi. Wydaje mi się, że szansa teatru studenckie
go tkwi w ładunku emocjonalnym i intelektualnym jaki wnosi do spektaklu młody, myślący 
człowiek. Nie każdy myślący człowiek może być aktorem, ale obawiam się, że zbyt wielu jest 
w naszych teatrach aktorów bezmyślnych. Zapatrzeni w siebie i w swoją gwiazdę mówią: Sztu
ka, Pokora, Prawda, a faktycznie tulą się pod płaszczem autorytetu papy-kierownika, bo bez
piecznie tam, wygodnie a i świata trochę można zobaczyć. 

Wśród napuszonej powagi znika gdzieś prostota, bezinteresowność, szczerość. W pogoni 
za szybkim sukcesem gubi się to co chyba najsilniej powinno wiązać ludzi teatru: radość wspól
nego tworzenia. Wydaje mi się, że po okresie burzliwych manifestów i deklaracji teatr stu
dencki przycichnie trochę i zacznie mówić normalnym głosem. Czy stanie się przez to gorszy, 
słabszy, mniej ważny? Czasem zapominamy, że nie zawsze światem rządzą krzykacze, a co waż
niejsze, że nie zawsze ci co mówią najgłośniej mają najwięcej racji. 

Pytamy często czy teatr studencki jest potrzebny, a jeżeli tak to komu jest potrzebny? Re
żyserom, którzy nie mogą się wyżyć w teatrze zawodowym, aktorom niedocenionym na egzami
nie wstępnym do szkoły teatralnej? Jak to się dzieje, że wiele osób o bardzo odległych nieraz 
od teatru ambicjach zawodo1uych poświęca teatrowi znacznie więcej czasu, pracg, zaangażo

wania niż potrzeba, aby zapełnić swój wolny czas. Teatr jest dla nich czymś więcej niż hobby, 
jest możliwością wypowiedzi. Jest sprawą, którą traktuje się bardzo poważnie i na serio, bo 
jest własną, bardo osobistą sprawą. Nam wszystkim potrzebny jest inteligentny teatr, a przede 
wszystkim teatr uczciwy, rzetelny, szczery. Uważajmy, aby wśród wrzawy i oklasków nie za
pomnieć przypadkiem o co to nam właściwie chodziło. 

(Student 7/1972) 

B9ło to dwa lata temu, w październiku 1970 roku - dokładnej daty nie pamięta już nikt z nas 
Przyszliśmy zaciekawieni ogłoszeniem, które wszystkich zainteresowanych pracą teatralną 

i wsz9stkim co z teatrem związane „wzywało" do stawienia się na zebranie mające zapocząt
kować żywot nowego teatru studenckiego. Rozglądaliśmy się ciekawie po sobie próbując 

odgadnąć jacy jesteśmy, patrzyliśmy z szacunkiem na Ryśka Majora, który miał być „duchowym 
przywódcą" nas:tej grupy. 

I tak się zaczęło - potem było dużo prób, dyskusji, rozmyślań a z tego wszystkiego powstał 
nasz pierwszy spektakl - „Teatr pana Białoszewskiego" oparty na tekstach Mirona Białoszew
skiego. Zbliżał się Star · 71 - nasz9m marzeniem było wziąć udział w tym festiwalu. Spełniło 

się ono, uznano nas za „godnych" tego wyjazdu i pojechaliśmy. Nie liczyliśmy na nic - w końcu 
istnieliśmy zaledwie pół roku i był to nasz pierwszy spektakl. Dlatego też nasze zaskoczenie 
i radość były olbrzymie gdy okazało się, że wraz z teatrem Humbug z Gdańska zajęliśmy 
ex equo I miejsce. Potem była Studencka Wiosna Teatralna w Lublip.ie, gdzie pokazywaliśmy 
ten sam spektakl i otrz!:Jmaliśmy za niego nagrodę W!:Jdziału Kulturg Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Lublinie. 

T!:Jmczasem nadeszły wakacje i spędziliśmy je w 1/3 wspólnie nad naszgm nowym spek
taklem opartgm na tekstach Puzgny i Flaszena pt. „ To, co teatralne". 

Rok 1971 b!:Jł dla nas wgjątkowo łaskawy - po dwóch szczęśliwych dla nas festiwalach 
mieliśmg jechać na najpoważniejszą imprezę teatralną w ruchu studenckim - Łódzkie Spot
kania Teatralne. Sam wyjazd odczuliśmy jako wgraz uznania dla naszej pracy, więc wgróżnienie 
festiwalu jakie nam przgznano sprawiło nam olbrzgmią radość. 

Po festiwalu przgstąpiliśmy do pracy nad nowgm spektaklem - okres przggotowania 
go bgł najciekawszgm okresem w naszym „życiu teatraln9m". Tworzyliśmy go wspólnie, każdy 
miał coś do dodania, do powiedzenia, do zmienienia - każdy wnosił do niego swoją przy
słowiową cegiełkę. Ta „robota" tak nas wciągnęła, że parę razg świt (autentyczny) wgpłaszał 
nas z naszej piwniczki. Na Studenckiej Wiośnie Teatralnej nasza „Szłość Samojedna" dostała 
ex equo ze „Spojrzeniami" teatru Gong 2 główną nagrodę festiwalu, a ponadto nagrodę za sce
nariusz - wsz9scy poszliśmy po nagrodę, czuliśmy, że tak właśnie trzeba ją odebrać, że jest 
ona w równej mierze zasługą każdego z nas. 

Na tym kończy się (mamy nadzieję, że na razie) historia naszego teatru, o podobno dość 
dziwnej nazwie - Pleonazmus. Lubimy ją, bo z nią wiążą się prawie dwa lata życia każdego z nas. 

IRENA PASTUSZCZAK 
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